STANOVY SPOLEČNOSTI PRO RADIOELEKTRONICKÉ INŽENÝRSTVÍ
Článek I.
Základní ustanovení
1. Společnost pro radioelektronické inženýrství (nadále jen Společnost) je
profesním sdružením profesionálních radioelektroniků s celostátní působností
založené na základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.
2. Sídlem Společnosti je Praha.
Článek II
Cíle a poslání společnosti
3. Cílem a posláním Společnosti je
a) sdružit na bázi dobrovolnosti profesionální radioelektroniky
b) rozšiřování a využívání odborných vědeckých a vědeckotechnických informací
z oblasti radioelektroniky
c) pomoc celoživotnímu vzdělávání v oboru
d) pořádání konferencí, sympozií a seminářů, kursů, výstav a jiných odborných nebo
profesně zaměřených akcí, jakož i vydávání odborných materiálů a periodik
e) navazování zahraničních kontaktů s radioelektronickými pracovišti vysokých škol
a organizacemi v ČSFR i zahraničí, zajišťování odborných stáží a exkurzí
f) vyvíjet v oblastech uvedených v předchozích odstavcích podnikatelskou činnost
pro krytí výdajů Společnosti
Článek III.
Členství ve Společnosti
4. Členem Společnosti se mohou stát jak fyzické, tak i právnické osoby. Existuje jak
členství individuální, tak i kolektivní.
5. O přijetí člena rozhoduje představenstvo Společnosti do tří měsíců ode dne, kdy obdrží
žádost o přijetí za člena.
6. Každý, kdo se chce stát členem Společnosti, požádá představenstvo o přijetí. V žádosti
uvede své jméno, příjmení, bydliště, zaměstnání, přehled odborné činnosti. Žádost
musí být opatřena doporučením libovolného člena Společnosti.
7. Pokud žádost o přijetí za člena neobsahuje uvedené náležitosti, vrátí ji představenstvo
k doplnění. Nová lhůta k rozhodnutí o členství pak běží od doručení doplněné žádosti.
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8. Ze Společnosti může kterýkoli člen vystoupit kdykoli bez udání důvodu. O svém
úmyslu vystoupit informuje člen představenstvo dopisem. Členství se končí dnem, ve
kterém je takový dopis doručen představenstvu. Členství ve Společnosti zaniká
k prvému červenci tomu, kdo nezaplatí ve stanovené lhůtě členský poplatek na daný
rok. O výši členského poplatku a datu splatnosti rozhodují orgány Společnosti.
Článek IV.
Orgány Společnosti
9. Orgány Společnosti jsou:
- valná hromada
- předsednictvo
- dozorčí rada
10. Nejvyšším orgánem Společnosti je valná hromada. Valnou hromadu svolává
představenstvo nejdéle do třiceti měsíců od minulé valné hromady. Představenstvo
musí valnou hromadu svolat také v případě, že o to písemně požádá alespoň 25%
členů. V takovém případě bude valná hromada svolána do dvou měsíců ode dne
doručení takové žádosti představenstvu, není-li v žádosti uveden pozdější termín.
11. V období mezi dvěma valnými hromadami řídí činnost Společnosti představenstvo.
12. Valná hromada zvolí nejméně tři členy představenstva a předsedu Společnosti.
Vyžaduje-li to situace, může být představenstvo rozšířeno vlastním rozhodnutím
(kooptací) o další členy, a to až do jedné třetiny počtu volených členů představenstva.
Předseda je členem představenstva.
13. Řádně svolaná valná hromada je schopná usnášení bez ohledu na počet přítomných.
14. Představenstvo je schopné usnášení, pokud se na svolané schůzi sejde alespoň
polovina jeho členů. Schůzi představenstva svolává předseda. Předseda může svolat
schůzi o své vůli. Předseda musí schůzi svolat, požádají-li o to dva členové
představenstva.
15. Valnou hromadu a schůze představenstva řídí předseda, nebo zástupce předsedou
jmenovaný.
16. O výsledku hlasování rozhoduje prostá většina hlasů; v případě rovnosti hlasů
rozhoduje hlas předseda (předsedajícího). Členové, kteří se nemohou dostavit na
valnou hromadu, mohou na adresu představenstva zaslat své vyjádření k předem
známým otázkám hlasování (volby), a to nejpozději dva týdny před zahájením valné
hromady. K doručenému hlasu se přihlédne stejně, jako kdyby byl hlasující člen
přítomen valné hromadě. Každý člen má při hlasování jeden hlas, a to i člen
kolektivní.
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17. Předseda a další členové, písemně pověření představenstvem, zastupují Sdružení
navenek v jednání se státními orgány, fyzickými i právnickými osobami.
18. Pověřený člen představenstva vede účetní evidenci. Do této evidence má právo
nahlédnout každý člen Společnosti.
19. Dozorčí rada je dvojčlenná. Kontroluje zejména finanční hospodaření a účelnost
správy majetku Společnosti.
20. Pokud předseda nemůže nadále vykonávat svoji funkci z důvodů zdravotních, pro
dlouhodobou nepřítomnost, nebo pokud vykonávání předsednictví odmítne, svolá
nejstarší člen představenstva toto k volbě nového předsedy z členů představenstva.
Předseda takto zvolený vykonává funkci do nejbližší valné hromady.
Článek V.
Zásady hospodaření a další ustanovení
21. Společnost hospodaří se svým majetkem a se svěřeným majetkem podle příslušných
čs. právních předpisů.
22. Společnost vede korunový a devizový účet u čs. peněžního ústavu.
23. Předseda může samostatně rozhodnout o vydání částek do 15000 Kč. O větších
vydáních musí rozhodnout představenstvo nebo valná hromada.
24. Orgány Společnosti musejí dbát na to, aby na veškeré platby bylo na účtě Společnosti
krytí již při objednání zboží (služeb). Společnost se nesmí zadlužit.
25. Společnost může zaniknout z rozhodnutí valné hromady. O způsobu majetkového
vypořádání rozhodne tato valná hromada.
Článek VI.
Přechodná ustanovení
26. Do prvé valné hromady vykonává funkce představenstva přípravný výbor, který
požádá o registraci Společnosti příslušné orgány. Funkce předsedy bude v tomto
období vykonávat Ing. Zbyněk Škvor.
27. Tyto stanovy nabývají platnosti datem registrace u příslušného státního orgánu.
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